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Zpráva o činnosti ZO ČZS - společenství vlastníků Nová Osada za období od 
dubna 2019 do října 2020                                                   V Děčíně 26. 09. 2020 

Vážení přátelé, 

Uplynulé období se vyznačovalo mnoha událostmi a to jak ve vnitřní i mezinárodní 

situaci a zejména v samotném ČZS. 

Hlavní pozornost jsme věnovali II. Sněmu ČZS, který se konal ve dnech 23. - 24. 

listopadu 2019 v Praze. Kromě voleb zástupců do svazových orgánu zhodnotil 

uplynulé období a vytýčil programové cíle pro období nadcházející. Sněm navštívila i 

vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem. Ministryně financí Alena 

Schillerová potěšila přítomné tím, že v rámci modernizace zákona o účetnictví pro 

zahrádkářské organizace zůstane zachováno jednoduché účetnictví. Na sjezdu bylo 

konstatováno, že každá zahrádka a zahrádkářská kolonie je významnou součástí 

péče o životní prostředí. Zahrádkové kolonie jsou pro nás i historickou kulturou. 

Předsedou ČZS byl znovu zvolen Stanislav Kozlík. 
Přátelé, 
opět se scházíme po více než roce činnosti organizace – našeho společenství 

vlastníků. Řešili jsme celou řadu záležitostí dotýkajících se činnosti Nové Osady i 

společenské činnosti organizace. Racionálně jsme využívali finanční prostředky 

organizace při prováděných rekonstrukcích, podrobněji ve zprávě o činnosti i ve 

zprávách revizních komisí. Průběžně jsme prováděli nejnutnější opravy a údržbu 

společného zařízení Osady. Operativně jsme řešili členské záležitosti stávajících i 

nových vlastníků parcel a celou řadu dalších problémů Osady. 

K významným změnám došlo v dubnu 2019, kdy byl doplněn výbor o tajemníka p. 

Bc. Ondřeje Fér a účetní p. Olgou Muškovou. A na dobu do dubnové schůze 2020 

podmíněně přijal funkci stávající předseda Ján Bíly, který chtěl ukončit členství ve 

výboru k 30. 4. 2019. V průběhu uplynulého období bylo realizováno několik 

významných akcí potřebných k dalšímu rozvoji našeho společenství, zejména 

rekonstrukce lesního pramene a přívodu k nádržím, zhotovení lávky přes potok, 

zhotovení odstavní plochy u skladu organizace, podařilo se nám stabilizovat dodávky 

vody, provést výměnu zámků u vrat a realizovat další akce např. pokácení a úklid 

stromů u skladu silně poškozených vichřicí. V tomto roce hodláme mimo jiné provést 

úpravu nejvíce poškozených cest na Osadě a osazení zábradlí na lávku přes potok. 
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Také žádáme vlastníky, aby ořezali větve a keře přesahující do společných cest, 

protože v příštím roce dojde k úpravě všech cest. 

Žel, zaznamenali jsme i negativní projevy především v nezájmu vlastníků o věci 

společné, v malé účasti na členských schůzích – na shromáždění vlastníků, nezájmu 

o práci v ustanovení do některých funkcí  i o brigádnickou činnost.  

Průběžně jsme informovali vlastníky o činnosti výboru i organizace na webových 

stránkách i ve vývěskách na Osadě. Řešili jsme i nájezdy divokých prasat na naše 

pozemky. Také jsme konstatovali, že dochází k úbytku členů naší ZO vlivem prodeje 

parcel stávajících členů organizace. V současné době máme evidovaných ve 
společenství celkem 90 vlastníků, z toho 32 vlastníků nejsou členy ZO ČZS Nová 

Osada. Členů ČZS je tedy evidovaných 58. 
Za hodnocené období se podařilo výboru ve spolupráci s aktivem a vlastníky dále 

úspěšně vést naše společenství. 

Dnešní shromáždění členů a vlastníků je mimořádně důležité i proto, že musíme 

doplnit výbor alespoň o jednoho člena a taktéž o důvěrníka za p. Michala Macha, 

který prodal parcelu a již není členem organizace. 
Dámy a pánové, 
Činnost našeho společenství letos velmi výrazně ovlivnila epidemiologická situace ve 

výskytu onemocnění COVID 19. Původně jsme předpokládali uskutečnění členské 

schůze-shromáždění vlastníků na duben 2020, avšak zmíněná situace vše změnila.  

Ale aktivita výboru i některých vlastníků to nikterak nepostihlo. Výbor řešil aktuální 

problémy přes internet elektronicky a zajišťoval naléhavé úkoly a to i ve spolupráci 

s některými důvěrníky a vodnáři. Zatím se ale nepodařilo vybrat stanovené poplatky 

od všech vlastníků. 

V rámci naší organizace konstatujeme upadající zájem členstva o svazovou práci o 

samotné členství v ČZS. Dokladem toho je situace u nás, kdy noví vlastníci o členství 

nejeví zájem, což narušuje celistvost organizace a společenství vlastníků a plnění 

úkolů.  

Dařilo se nám udržovat technický stav zařízení na Osadě, provádět potřebné 

rekonstrukce a mnoho jiných provozních záležitostí. To vše a i další aktivity, 

vyžadovalo od výboru, důvěrníků i dalších aktivistů jako např. vodnářů, i dalších 

aktivních vlastníků zvýšené úsilí a to nezištně. Rovněž byly na tyto aktivity 

vynaloženy na základě schválených rozpočtů i finanční částky, se kterými jste na 

členské schůzi-shromáždění vlastníků, seznamováni. 
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Vážení přátelé! 
Nová Osada má k dnešnímu dni celkem 89 parcel, tři vlastníci mají ve vlastnictví 

parcely dvě Vepřovská, Fér a Prkno, a každý vlastní 1/89 společné parcely, v případě 

spoluvlastnictví 1/178 společné parcely. V evidenci KN má stále 1/89 společné 

parcely p. Miroslav Sloup přesto, že jeho bývalá parcela mezitím 2x změnila 

vlastníka, nyní je vlastníkem parcely p. Josef Zahradník. Také nebyl proveden převod 

1/89 společné parcely zemřelého p. Blatného na nového vlastníka p. Nesnídala. 1/89 

společné parcely je tak evidována na již bohužel nežijící p. Blatného. Neobjasněn 

zůstává podíl 1/89 po prodané parcele p. Bielíka. Parcely nevlastní členové 

organizace Svoboda Jaromír, Marková Kamila, Ján Bíly, Mgr. Stanislav Vavřina, Tito 

jmenovaní platí pouze členské příspěvky.  
V průběhu hodnoceného období došlo k migraci 17 vlastníků z důvodu prodeje 
parcely, to vyžadovalo neustále upřesňovat matriku členů a vlastníků a být ve styku 

s KN. Do evidence vlastníků přibylo za hodnocené období 14 nových vlastníků. Na 

jednotlivých parcelách je postaveno cekem 84 chatek různé kvality, z toho 52 je 

legalizováno a má přiděleno evidenční číslo.  

Řízení organizace našeho společenství kromě výboru napomáhala 3 členná kontrolní 

komise pod vedením Pavla Pokorného, 6 důvěrníků, dva hlavní vodnáři a tzv. 
vodnáři, kteří napouští vodu jednotlivým vlastníkům. 

Výbor apeluje na všechny vlastníky, tedy i na ty, kteří nejsou organizovány v ČZS, 

aby ve vlastním zájmu se aktivně účastnili v rámci společenství Nová Osada a to 

nejenom na brigádách ale i na organizačních činnostech společenství, k nimž patří i 

členské schůze ZO Nová Osada – shromáždění vlastníků, kde se určuje činnost 

společenství na kalendářní rok, i přijímání funkcí ve společenství. Nyní nám schází 

jeden důvěrník a to za Michala Macha a jeden člen výboru do funkce tajemníka. 
Přátelé, 
v uplynulých letech nám dělalo problémy naše vodní hospodářství, zejména doprava 

vody na Osadu, její přerozdělování a údržba zařízení.  

Podařilo se nám dokončit v hodnoceném období instalaci všech rozvodů vody pro 

všechny parcely a tato akce byla ukončena. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno 

prosakování vody z přívodní hadice nad Jílovskou cestou bylo nutné tuto v délce 
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100m vyměnit. Toho se v dubnu m. r., bezúplatně zhostil p. Ondřej Fér s jeho 

spolupracovníkem z firmy a p. Miroslav Sihelník.  

Samozřejmě nedílnou součástí v dodávce vody na parcely byli naši vodnáři Pavel 

Patík, důvěrnice Dana Pištorová, Stanislav Vavřina, Alena Cajthamlová a důvěrník 

Zdeněk Laskoš. Všem vodnářům, i těm vlastníkům, kteří aktivně přispěli ke splnění 

uvedených úkolů, děkuji za jejich dosavadní práci. Nestandartní sucho, v minulém 

roce ovlivnilo i přítok vody od hlavního pramene, což také přispělo k nespokojenosti 

některých vlastníků s dodávkou vody na parcely.  

U nádrží, které vykazovaly sklon v základu, bylo provedeno zpevnění podložení v 

základu a byly vyrovnány, aby z nich voda zbytečně nevytékala a aby nedošlo 

k jejich sesunutí ze základu a k případnému úrazu. Materiál, betonové pražce, 

k podložení nádrží byly po úpravě použity ze základů starého dřevěného skladu. 

Neobvyklé sucho způsobilo i menší aktivitu pramene a přítoku vody od pramene do 

nádrží. To zapříčinilo, jak jsem se již zmínil, že někteří vlastníci trpěli nedostatkem 

vody. Na základě několika průzkumů, zejména hlavního vodnáře a p. Sihelníka u 

pramene v lese, jsme dospěli k závěru, že je nezbytné pramen rekonstruovat, 

protože i část přítoku pramene protékala přes záchytný systém. Na úpravě pramene 

se účastnilo několik vlastníků v rámci brigády, kteří odvedli velmi dobrou práci. Přítok 

vody do nádrží se podstatně zlepšil. Ve zlepšování záchytu vody u pramene budeme 

nadále pokračovat.  

Přátelé, 
na nedostatku zásobován vodou se kromě sucha projevila i nekázeň některých 

vodnářů i vlastníků při odběru vody. Z těchto důvodů vypracoval výbor 

„Harmonogram napouštění vody na Osadě“, aby došlo ke zlepšení stavu, který byl 

schválen i ČS. Tento dokument byl vyvěšen na Osadě ve vývěskách i na webových 

stránkách organizace což přispělo ke zlepšení zásobování vodou. Dosud žádné 

připomínky k tomuto harmonogramu nebyly zjištěny. Nádrže na vodu jsou 

každoročně napouštěny od února, pokud to počasí dovolí.  

Dámy a pánové, 
již několik let sledujeme vývoj k vedení dálniční přeložky z Děčína k dálnici D8 

Kninice. Jednání ve věci vedení dálničního přivaděče v naší nebo další lokalitě zatím 

nedošlo ke konečné dohodě vedení jeho trasy. Vedení města se shodlo, že ze všech 

navrhovaných variant dálničního přivaděče jednoznačně podporuje variantu 
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údolím Chrochvického potoka. Trasa této varianty přivaděče je plánována 
středem našich parcel. Hledání nejpříhodnějšího místa pro odvedení aut z Děčína 

směrem k dálnici na Německo a Prahu trvá více než tři desítky let. Za tu dobu vzniklo 

přibližně dvacet nejrůznějších variant. Nyní vedení města nepochopitelně doporučilo 

jako tu nejvhodnější údolím Chrochvického potoka. Náměstek primátora pro rozvoj 

Vladislav Raška na zastupitelstvu se vyjádřil, cituji: „V současné době je tato varianta 

společně s možností tunelu pod Pastýřskou stěnou jediná, o které je možné říci, že je 

nejvhodnější. Opakovaně jsme ale řekli, že tunel pod Pastýřskou stěnou nechceme. 

Takže zbývá jen varianta Chrochvická“ konec citace. 

Konečné rozhodnutí ale leží na státu, který novou silnici bude platit a bude také 

vyhodnocovat posudky vlivu na životní prostředí. Nesouhlas s navrhovanou variantou 

přišlo na jednání zastupitelstva vyjádřit několik obyvatel Děčína i Jílového, do kterého 

nový přivaděč také zasáhne. Variantu Chrochvická čeká po zpracování vlivů na 

životní prostředí veřejné projednání a následné schválení zastupitelstvem. Variantu 

ale zpochybňuje řada odborníků, především geologů. Má totiž vést skrz aktivní 
sesuvné území, kde dochází k pohybům i ve velkých hloubkách. My o tom víme 

své… 

Vážení přátelé,  
nyní chci říct několik poznámek k situaci na naší Osadě a k Osadnímu řádu, který byl 

jednomyslně schválen členskou schůzí v dubnu 2013 a k jeho přílohám. Rovněž tak 

byla projednána a schválena členskou schůzí jeho novelizace na členské schůzi 

2014 a 2019. Neustále průběžně řešíme celou řadu problému dotýkajících se naší 

Osady. Výbor se též zabýval možnostmi zpevnění příjezdové a průběžné cesty. 

V letošním roce budou opraveny nejvíce poškozené cesty. Po prohlídce nového 

oplocení po zimě v závěru března bylo dále zjištěno, že oplocení společné parcely je 

na některých místech ve spodní části, zřejmě od zvěře poškozeno a odpojeno od 

vodícího drátu. Protože již nelze pletivo opravit z původního oplocení, bude 

zakoupeno několik metrů stejného pletiva k opravě. Též bylo značně poškozeno 

oplocení u prostředního vjezdu a to padajícími větvemi z přestárlé vrby, což bylo 

dříve opraveno. Tuto vrbu bylo potřeba odstranit a to i vhledem k jejímu poškození 

vlivem stáří i vrbu poškozenou požárem. Kromě toho jsme řešili, jak jsem se již 

zmínil, úklid stromů spadlých po vichřicích. O to se zasloužili hospodář p. Miroslav 

Sihelník a vlastníci František Vrba a Jan Štěpánek. K dokončení úpravy lesního 
pramene bude nutné zakoupit několik m2 krycího PVC materiálu, materiálu na 
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zhotovení rámu a překrýt jímací plochu, aby nedocházelo ke znečištění jímky listím a 

jiným materiálem. Na lávce přes potok bude třeba instalovat zábradlí. V průběhu 

hodnoceného období poškozovaly naše parcely a zařízení smečky divokých prasat, 

to proto, že na některých parcelách je poškozeno vnější oplocení nebo dokonce tam 

žádné není. Ani na několik upozornění dotčeným vlastníků tito nápravu nezjednali. Je 

i mnoho dalších problémů, které je třeba na Osadě řešit. Zaměření naší práce je 

obsaženo v plánu práce na letošní kalendářní rok. K dispozici je též na našich 

webových stránkách. Osadní řád mimo jiné také stanoví povinnosti a práva vlastníků 

pozemků a členů ZO ČZS.  
Přátelé, 
mezi základní povinnosti členů ZO ČZS Nová Osada -  vlastníků pozemků – je 
dodržovat Stanovy ČZS a Osadní řád, plnit usnesení členské schůze ZO ČZS – 

shromáždění vlastníků, dodržovat obecně závazné právní předpisy a zákony. Ve 

stanovené lhůtě dle Osadního řádu platit členské i účelové příspěvky ve stanovené 

výši a případně zaplatit náhradu za neodpracované brigádnické hodiny za uplynulý 

kalendářní rok ve výši stanovené usnesením členské schůze ZO – shromáždění 

vlastníků a to 100 Kč za neodpracovanou brigádnickou hodinu důvěrníkům na 

Osadě, nebo na účet organizace vedený u UniCredit Bank. Nyní je v platnosti 

účelový příspěvek ve výši 400 Kč, který slouží jako záloha na očekávané výdaje 

během roku. Jak známo, byl ústředím ČZS navýšen i členský příspěvek na 150 Kč, 

protože z dřívějšího členského příspěvku vzhledem k dalšímu zdražování materiálu, 

dopravy a jiných komodit, již nešlo tyto výdaje pokrýt. Struktura členského příspěvku 

je 100 Kč pro ústředí a Územní sdružení a 50 Kč pro organizaci. Prosím, abyste toto 

vzali na vědomí. Každým rokem u některých vlastníků se potýkáme s nezaplacením 

příslušných částek ve stanoveném termínu, několikrát je musíme upomínat, poplatky 

písemně nebo telefonicky urgovat a čekat až laskavě v průběhu roku nebo v jeho 

závěru či v roce následujícím po dalších a dalších urgencích poplatky zaplatí nebo 

dokonce ani nezaplatí. Jednak urgence stojí peníze za telefon, administrativu, za 

poštovné, za elektřinu a zabere to neskutečné množství času.  
Velkou pozornost vyžaduje aktivita vlastníků ve vztahu k členským schůzím – 

shromážděním vlastníků. Prověrkou prezenčních listin z minulých let bylo zjištěno, že 

neúčast některých vlastníků je opakovaná, někteří se jednání ČS za celé období 

existence organizace zúčastnili 2x až 3x. Z nových vlastníků ani jeden. To je přece 

zásadní otázka, protože na ČS – shromážděních vlastníků, řešíme hlavní potřeby 
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řízení chodu Osady, zejména na společné parcele a zařízení tam instalované. 

Následně se pak vyskytují mezi těmi, co na schůzi nechodí, různé konspirativní až 

pomlouvačné řeči na řešení toho či onoho problému. Účast na jednáních ČS – 

shromáždění vlastníků se také, jak jsem se již zmínil, dotýká i nečlenů ČZS, 
k dnešnímu dni jde o 32 vlastníků. Jedná se přece o náš společný majetek, ten 

bychom měli spravovat společně.  

Výbor se také zabýval stavem některých parcel, zejména pokud jde o sekání 

travných porostů i zanedbání parcel. Protože někteří vlastníci své parcely řádně 

neudržují, co se týče sekání travního porostu a nepořádku, způsobují tak 

poškozování sousedů, zejména náletem nežádoucích plevelných semen z pozemků, 

což nyní řeší i nový občanský zákoník. Sousedské vztahy také narušuje držení 

zvířectva na parcele jako koček a psů, kteří volně pobíhají po Osadě, a může dojít 

k napadení osoby. Je proto nutné, aby ti vlastníci, kteří mají na parcele psa, měli 

v pořádku ohrazení u parcely. Také kočky znečišťují okolní parcely a jsou též 

nositelky nebezpečné toxoplazmózy. Tento stav byl několikrát řešen ve výboru za 

účasti dotčených osob, ale žádoucí výsledek se nedostavil.  

V této souvislost bylo konstatováno, že někteří vlastníci, a bylo jich minulý rok 

bohužel hodně, nedbají na ustanovení Osadního řádu ohledně doby a času sekání 

porostů, (zákaz sobota odpoledne, neděle a svátek celý den) a též nerespektuji 

„Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 Statutárního města Děčín o ochraně nočního 

klidu a regulaci hlučných činností“.  

Provedenou opětovnou prověrkou stavu parcel na Osadě na podzim a na jaře t.r. 

bylo zjištěno, že alarmující stav parcel vlastníků Tobiáše, Bourové, Šváchy, Kořínka, 

Pelikána, Velebové, Zahradníka, Jošky, Zdeňka a dalších přetrvával i nadále tak, jak 

bylo konstatováno na ČS v dubnu 2019. Navíc na některých parcelách jsou zřízeny 

skládky nejrůznějšího odpadu, zejména na parcele vlastníků Jošky a  Zdeňka . 

Vážení přátelé, 
v uplynulém období se nám podařilo dát dohromady dobrý důvěrnický aparát, který, 

jak se již ukázalo, je schopen zajišťovat potřebné úkoly a bez kterého nelze 

organizačně zajistit potřeby Osady. V hodnoceném období, jak jsem se již částečně 

zmínil, však byli někteří důvěrníci méně aktivní v organizační činnosti, zejména co se 

týče organizace brigádnické činnosti, určování objektů brigádnické aktivity i při 

výběru stanovených poplatků. Není dále přijatelné, aby důvěrníci neměli přehled o 

odpracovaných brigádnických hodinách a výsledcích práce své skupiny a při 
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předávání výčtu odpracovaných brigádnických hodin pouze verbálně konstatovali, že 

všichni mají nebo nemají odpracováno. Důvěrník musí pracovní aktivitu u své 

skupiny organizovat, je vlastně jakýmsi mistrem na Osadě, znát potřeby Osady. 

Pracovních aktivit je značné množství a tak záleží pouze od důvěrníků, jak práce 

zorganizují. Značné množství prací je třeba provádět opakovaně každoročně.  

K dispozici jsme měli celkem 7 důvěrníků. Byli to p. Hana Bělecká, která měla na 

starosti 13 vlastníků, p. Daniela Pištorová, měla na starosti 14 vlastníků, p Zdeněk 

Navrátil, pečoval o 13 vlastníků, p. Zdeněk Laskoš, měl na starosti 14 vlastníků, p. 

Sihelník měl na starosti 16 vlastníků, p. Ladislav Kačmár, měl na starosti 11 

vlastníků, p. Michal Mach, měl na starosti 14 vlastníků. V této souvislosti všechny 

vlastníky žádám, abyste důvěrníky respektovali a řídili se jejích pokyny, protože je 

budeme i nadále využívat a jsou pro řízení Osady nepostradatelní. Ke konci roku 

ukončil činnost důvěrníka p. Michal Mach a to vzhledem k tomu, že prodal parcelu a 

končí jako člen organizace. V únoru 2020 ukončila činnost důvěrníka na vlastní 

žádost p. Hana Bělecká. Za oba jmenované musíme neprodleně zvolit náhradu. Též 

žádám důvěrníky, aby poplatky od vlastníků vybírali kompletně od všech, pokud 

vlastníci nezaplatí přímo na účet organizace, aby za ně nemusel poplatky vymáhat 

od vlastníků výbor a to v některých případech i koncem prosince nebo ještě 

v následujícím roce. Vždyť většina z vlastníků má internetové připojení, a tak toho 

mohou důvěrníci plně využít. Všem důvěrníkům za jejich dosavadní práci děkuji a 

jsem přesvědčen, že se jejich práce bude neustále zlepšovat, což povede 

k celkovému zkvalitnění naší činnosti.  

Na výborovou schůzi 8. dubna měli být důvěrníci přizváni do výboru za účelem 

převzetí platebních a jiných dokumentů a zaměření činnosti na letošní kalendářní rok 

a k dořešení projednání postupu v souvislosti s ochranou osobních údajů a doplňující 

volbou výboru a důvěrníků. Právě takovéto setkání má sjednotit naše aktivity na 

Osadě. Avšak vzhledem ke stávající zdravotní situace COVID 19 se výborová 

schůze neuskutečnila. Výbor se proto rozhodl, že platební a jiné dokumenty budou 

důvěrníkům předány účetní p. Olgou Muškovou při osobním setkání po předešlé 

domluvě. Rovněž jsme museli odvolat i členskou schůzi-shromáždění vlastníků 

plánovanou na 25. dubna 2020.  

Přátelé, 
žel, ani po rozsáhlém průzkumu a po oslovení několika konkrétních vlastníků se 

výboru zatím nepodařilo zajistit potřebný počet členů výboru. Byla pouze získána 
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náhrada za p. Běleckou a to Martin Podolník, který současně zastává funkci 

zástupce hlavního vodnáře.  Doufám, že návrhová komise v průběhu schůze nějaké 

další návrhy předloží. 
Dámy a pánové, 
v roce 2004 byly rozděleny Stará a Nová Osada. Za uplynulou dobu od vzniku 

samostatné Nové Osady organizace prošla mnoha změnami, výbor zajistil převod 

pozemků od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví členům naší ZO 

ČZS tzv. privatizaci, zaměření pozemků k privatizaci, organizaci průběhu privatizace 

a další nemalé úkoly stran chodu vzniklé Nové Osady, jako některé organizační 

dokumenty, zejména Osadní řád, vytvoření nového výboru, kontrolní komise, 

důvěrnického aparátu, dalších aktivistů jako vodnářů aj. Dále organizační a technické 

zajištění Osady, geometrické zaměření chatek na Osadě, výstavbu nového plotu, 

položení nových rozvodů vody po parcelách atd. Výčet hlavních aktivit výboru by jistě 

zabral několik dalších řádek této zprávy, proto uvedení pouze těch nejhlavnějších 

úkolů, které jsme řešili, považuji jako ilustraci za dostatečné.  
Vážení přátelé,  
v této zprávě jsem si výbor nekladl za cíl podrobně rozebrat a zhodnotit všechny 

problémy, které jsme museli za hodnocené období řešit, nebo se nás bezprostředně 

dotýkaly 

Myslím, že měsíční informace ve vývěskách na Osadě i ve sdílení na webových 

stránkách se detaily naší práce zabývaly velice podrobně a konkrétně. Od zřízení 
webových stránek 14. 03. 2014 je do současné doby navštívilo více jak 117 000 

respondentů. V tom bude nový výbor jistě pokračovat. O dalších problémech 

můžeme ještě mluvit v diskusi.  

Dovolte mi, abych v závěru této zprávy ještě jednou poděkoval všem členům výboru 

a kontrolní komise, důvěrníkům, vodnářům, i ostatním aktivistům za jejich obětavou 

práci i těm členům a vlastníkům, kteří v práci výboru byli nápomocni a aktivně se 

podíleli na činnosti organizace – našeho společenství!  
Vážení přátele, 
výbor se také usnesl, vyslovit mimořádné poděkování pro končícího člena výboru a 

předsedu. Dr. Ján Bíly strávil ve funkci 16 let a stál u samotného zrodu našeho 

pobočného spolku. Po celá léta, věnoval předsednictví náležitou péči a odbornost. 

Pod jeho vedením v součinnosti se členy výboru a aktivisty nejen že naše Osada 

vznikala, ale také po celá léta prosperovala a rozvíjela se až do dnešní podoby. Bylo 
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vyřízeno nespočet administrativy, byla vedena nespočet jednání ve věci Osady, 

privatizaci, oprav a investic. Za tyto obětavé roky práce pro náš spolek, vyslovuje 

výbor pro svého bývalého předsedu mimořádné poděkování a přeje mu dobré zdraví 

a pohodu.   

 

Přeji novému výboru, kontrolní komisi, důvěrníkům, vodnářům a dalším aktivistům i 

vám všem hodně osobních i zahrádkářských úspěchů v tomto zahrádkářském roce a 

děkuji vám za pozornost! 

                                                                   

 


